Verzoek tot handhaving
aan de Burgemeester/College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente.........
hiermee verzoekt

naam
adres
of: als vertegenwoordiger van Afdeling ... van Koninklijke Horeca Nederland

om
OF op basis van de Verordening paracommerciële inrichtingen van de gemeente..... (juiste
Verordening benoemen) artikel(en).......
OF op basis van het bestemmingsplan (Naam bestemmingsplan noemen)

handhavend op te treden tegen

.........................................( bv. voetbalclub x of parochiehuis y of.... duivenvereniging of culturele
instelling W)
gevestigd aan de ....
etc

verder te noemen 'overtreder"

BIJ HANDHAVING OP BASIS VAN PARACOMMERCIELE VERORDENING:
Overtreder heeft in strijd met de bepalingen in voornoemde verordening activiteiten ontplooid cq is
voornemens activiteiten te ontplooien die gekwalificeerd moeten worden als
-

overschrijding van het maximaal aantal toegestane bijeenkomsten van persoonlijke aard

-

en of overschrijding van de maximaal toegestane schenktijden in de paracommerciële
instelling

-

gericht op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van .... betrokken zijn.

Namelijk

(omschrijving van de activiteit met datum tijd, ondersteunend materiaal (wervingsfolders,
advertenties, en alle materiaal)

OF
BIJ HANDHAVING OP BASIS VAN BESTEMMINGSPLAN:
Overtreder heeft in strijd met de bepalingen van voornoemd bestemmingsplan een inrichting in
werking als horecabedrijf, terwijl het bestemmingsplan dit niet toestaat.

Het bestemmingplan staat op het adres ……. namelijk in het geheel geen horeca toe.
OF
Het bestemmingsplan staat op het adres …. namelijk slecht horeca toe met een ondersteunend
karakter.
Dit blijkt uit:
(omschrijving van de activiteit met datum tijd, ondersteunend materiaal (wervingsfolders,
advertenties, en alle materiaal)

Graag verneem ik of en op welke wijze (tijdig) is/zal worden gehandhaafd

getekend de ......

te .............

naam:

handtekening

NOOT: Dit betreft een model-handhavingsverzoek. In de praktijk is meestal een individuele
beoordeling van de kwestie noodzakelijk, zodat het handhavingsverzoek op maat wordt gesneden en
betrekking heeft op de kwestie. Neem in dit geval contact op met KHN Juridisch Advies. De juristen
en advocaten op deze afdeling geven u juridische ondersteuning tegen een uurtarief van €135,00
per uur exclusief BTW.
DISCLAIMER: www.khn.nl/disclaimer

